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       D e s p a c h o 

 

     _____________________________ 

 

     ____________________________ 

     (PRESIDENTE) 

 

     Em _________________________ 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º:  

 

 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO  PREFEITO 

SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  E 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEGUNDA 

PISTA DA AV. PADRE EMÍLIO LÍVIO 

CAGLIARI, REGIÃO DO IBITI DO PAÇO, 

IBITI ROYAL E IBITI RESERVA. 

 

 

 

   Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 

Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, ao Prefeito 

exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os 

requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos. 

 

   Considerando que art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica 

de Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 

auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

   Considerando que o Código de Trânsito em seu art. 24, 

inciso II, determina ao Poder Público Municipal, no âmbito de sua circunscrição, 

planejar a circulação e segurança dos pedestres e ciclistas. 

   Considerando que a Lei Federal 9.503/97 em seu art. 80, 

inciso II, determina ao Poder Público Municipal, no âmbito de sua circunscrição, 

sempre que necessário, a colocação, ao longo da via, sinalização destinada a condutores 

e pedestre. 

     

   . 
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   Considerando que o art. 68 do Código de Trânsito 

Brasileiro, assegura ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das 

vias urbanas para circulação. 

   Considerando que art. 4º, incisos V, alínea “e”, da Lei 

Orgânica do Município de Sorocaba informa que Compete ao Município a prestação do 

serviço público de iluminação. 

    Considerando que a Secretaria de Serviços Públicos 

(Serp) responde serviços de manutenção da cidade de modo geral, INCLUINDO A 

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

    Considerando que O prefeito Sr. Dr. Antonio Carlos 

Pannunzio declarou no dia 12/07/2013, na ocasião do programa "Prefeito no Bairro", 

realizado na Casa do Cidadão Itavuvu, no Parque das Laranjeiras, que haverá 

investimentos em iluminação pública (fonte: 

http://agencia.prefeiturasorocaba.com.br/noticia/25675). 

 

    Considerando que o Art. 2º, inciso XXXIX da 

regulamentação № 414/10 da ANEEL, defini a Iluminação pública como serviço 

público que tem por objetivo exclusivo PROVER DE CLARIDADE dos logradouros 

públicos, de forma periódica, contínua ou eventual.  

 

  

    Considerando que é Pacífico o entendimento de que o 

Código do Consumidor abrange a prestação de serviço das Pessoa Jurídica de Direito 

Público, conforme dispõem o art. 3º
1
 da lei 8.078/90 – Código de Direitos do 

Consumidor (CDC). 

    Considerado que a Lei 8.078/90, em seu Art. 39, caput e 

inciso VIII determina que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 

práticas abusivas colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em 

desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se 

normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou 

outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (Conmetro); 

 

                                                 
1
 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos 

ou prestação de serviços. 

        § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

        § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes 

das relações de caráter trabalhista. 

 

http://agencia.prefeiturasorocaba.com.br/noticia/25675
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    Considerando que moradores pleiteiam, inclusive com 

abaixo assinado, a pavimentação asfáltica  e iluminação pública da segunda pista da 

Av. Padre Emílio Lívio Cagliari, região do Ibiti do Paço, Ibiti Royal e Ibiti 

Reserva. 
 

 

   REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

 

  1) A municipalidade tem conhecimento das condições da 

falta de iluminação pública e pavimentação asfáltica da segunda pista da Av. Padre 

Emílio Lívio Cagliari, região do Ibiti do Paço, Ibiti Royal e Ibiti Reserva? Se 

negativo, por quê? Se positivo, o que pretende a municipalidade a respeito desta 

deficiência? 

 

  2) A municipalidade tem algum projeto para pavimentação  

asfáltica e iluminação pública das ruas mencionadas? Se negativo por quê? Se positivo, 

quando seria feito? 

 

 

 

S/S, 16 de setembro de 2015. 

 

 

 

 

 

Fernando Dini 

Vereador  

PMDB 


